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Albert Tuin wint na drie 
jaar zaak tegen Justitie

Marc Boom is terug
MEPPEL - Marc Boom (23) is aan 
het begin van de middag geland op 
Schiphol. Hij is gisteravond vanaf 
het vliegveld van Kathmandu ver-
trokken naar Dubai en vervolgens 
overgestapt op een vlucht naar 
Amsterdam. Hij was met een taxi 
kort in het centrum van Kathman-
du en zag een onbeschrijfelijke 
chaos. De oud-Meppeler verbleef 
op het moment van de zware aard-
beving in Nepal in een hostel in de 

hoofdstad Kathmandu. Hij vlucht-
te onmiddellijk met handbagage 
het hostel uit. Na de aardbeving 
nam hij de eerste de beste taxi naar 
het centrale busstation en vandaar 
met een aantal andere jongeren de 
bus naar een festivalterrein in de 
bergen. Dat was een veilige plek 
op een uur rijden van Kathman-
du. Het terrein veranderde volgens 
Marc Boom al snel in een vluchte-
lingenkamp voor backpackers.
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Nationale park 
Drenthe pakt uit
Vijf dagen met activiteiten 
over oorlog en bevrijding
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Een van de drie wandelgroepen 
twijfelt of de tocht moet worden 
voortgezet. Deze groep, die bestaat 
uit drie personen, is enorm ge-
schrokken van de gebeurtenissen. 
Bovendien is de informatievoorzie-
ning slecht. Zo weet de groep niet 
hoe de situatie in de rest van het ge-
bied is en men weet ook niet of de 
autoriteiten de voortzetting van de 
tocht gaan verbieden. Aan de ande-
re kant is terugkeer niet eenvoudig. 
De groep bevindt zich in Nepal op 
twee dagen lopen van het vliegveld-
je in Lukla. Er wordt daar weliswaar 
weer mondjesmaat gevlogen, maar 
het aantal toeristen dat weg wil uit 
Lukla neemt toe. Het blijft volgens 
directeur Charles Halberstadt on-
duidelijk of er een aansluitende 
vlucht vanaf de luchthaven van Ka-
thmandu naar Nederland mogelijk 
is. Een andere groep die aan het te-
rugkeren is van een Everesttocht 
probeert volgens het schema terug 
te keren naar Nederland. 
Deze groep van twaalf perso-
nen heeft de reis bijna voltooid en 
vliegt donderdag van Lukla naar 
Kathmandu. Zaterdag vliegen de 
twaalf vanuit de hoofdstad terug 
naar huis. Met een derde groep 
wandelaars is inmiddels ook con-
tact gelegd. Deze deelnemers zijn 
niet bang voor de gevolgen van in-

stortingen, omdat zij in tenten bi-
vakkeren. De groep heeft nog een 
tocht van tien dagen voor de boeg 
en hoopt dat de situatie op de vlieg-
velden tegen die tijd is genormali-
seerd.

Dhulikhel
Het ziekenhuis in Dhulikhel dat 

wordt gesteund door de Stichting 
Nepalimed Holland van Ammy van 
Gooswillligen uit de Wijk is zwaar 
getroff en. Ze heeft contact met 

de geneesheer-directeur Dr. Ram 
Shrestha. De patiënten bivakkeren 
allemaal in tenten. ‘De operatieka-
mer kan gelukkig op een genera-
tor functioneren. Er wordt dag en 
nacht geopereerd. Er lijkt nog geen 
einde gekomen aan de schokken. 
Geen elektriciteit, geen e-mailver-
bindingen, geen vervoer mogelijk, 
alleen per helikopter. Vooral kleine 
dorpjes zijn volledig weggevaagd. Ik 
heb de anders zo sterke Ram nooit 
zo aangeslagen gehoord. We heb-

ben samen voor de telefoon zitten 
huilen. Wat een niet te omschrij-
ven leed voor vele mensen die al 
zo zwaar door het leven op de proef 
worden gesteld,’ aldus Ammy van 
Gooswilligen. 

‘De angst voor epidemieën is 
groot. Waar moeten de mensen 
hun behoefte doen? Ze drinken 
vervuild water. Overal liggen lijken 
die voorlopig niet worden wegge-
haald. Het is regenachtig en warm. 
Echt droevig.’

�Ziekenhuis in Dhulikhel is zwaar getroffen

Toeristen Meppeler reisorganisatie ongedeerd

Dr. Ram Shrestha van het Dhulikhel 
ziekenhuis. Archief Boom 

regionale uitgevers

MEPPEL - Alle deelnemers 
aan de reizen naar Nepal 
van de Meppeler reisorga-
nisatie HT Wandelreizen 
zijn ongedeerd. Ook in het 
gebied waar de groepen 
verblijven, zijn doden te be-
treuren en is de schade na 
de aardbevingen aanzien-
lijk. Ook het ziekenhuis in 
Dhulikhel dat wordt ge-
steund door de Stichting 
Nepalimed van Ammy van 
Gooswillligen uit de Wijk is 
zwaar getroff en.

Nog steeds worden mensen levend uit het puin gehaald. ANP
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Nepal

Ook met de urologie gaat het goed. 
Hem Joshi, gecertifi ceerd Nepalees 
uroloog, kreeg zijn eigen afdeling. 
Prof. dr. Igle Jan de Jong (RuG) bege-
leidt de verdere ontwikkeling van de 
urologie. De huisartsengeneeskun-
de is in het ziekenhuis van Dhulik-
hel ontwikkeld. Deze driejarige op-
leiding wordt begeleid en bewaakt 
door de UMCG-afdeling Huisarts-
engeneeskunde. De onderste ver-
dieping van het Birthing Centre, ge-
bouwd met hulp van de Wilde Gan-
zen, is volop in bedrijf. Een tweede 
verdieping werd in gebruik geno-
men. Financiële hulp hiervoor werd 
geleverd door de Stichting Charity 
Match. ‘Wat een verschil in ruimte, 
licht en privacy voor de vrouwen!,’ 
riep Ammy van Gooswilligen uit de 
Wijk tijdens een bezoek aan het zie-
kenhuis op het dak van de wereld 
uit.  Het leek allemaal zo voor de 
wind te gaan tot de verschrikkelijke 
aardbeving van afgelopen zaterdag. 
Ammy van Gooswilligen is er kapot 
van. Zij is met wijlen haar man en 
uroloog Jan oprichter van Stichting 
Nepalimed Holland. ‘Met hulp van 
velen hebben we veel bereikt, maar 
er staat nu nog zoveel te gebeuren,’ 
aldus de voorzitter.

Bijdragen
Alle bijdragen op rekeningnum-

mer NL59 INGB 0673809749 t.n.v. 
de Stichting Nepalimed Holland 
zijn van harte welkom. Hiervan 
kunnen uit India materialen en me-
dicijnen worden gekocht en snel 
naar Dhulikhel vervoerd.

�Stichting Nepalimed Holland

Met financiële steun komt hulp uit India

DE WIJK - Het zorgaanbod 
in het ziekenhuis in Dhulik-
hel, Nepal dat wordt onder-
steund door Stichting Ne-
palimed Holland in de Wijk, 
werd steeds uitgebreider 
en specialistischer. In het 
nieuwe Cath Lab werd twee 
jaar geleden zelfs de eerste 
hartoperatie verricht.

De aardbeving heeft in Nepal een verwoestende uitwerking gehad die vele duizenden inwoners het leven heeft gekost. 

DENEKAMP - Amateurgeologen uit 
Steenwijk en Meppel hebben zater-
dag de aardbeving in Nepal waar 
kunnen nemen op een antieke seis-
mograaf. Afgelopen zaterdagoch-
tend waren leden van de geologie-
werkgroep van de Noord-Westhoek 
uit Steenwijk en de geologische 
vereniging uit Zwolle op excursie 
in het Dinkeldal bij Denekamp. De 
groep werd rondgeleid door Dr. Eric 
Mulder, geoloog en directeur van 
het museum Wonderryck in De-
nekamp, langs de steilwanden van 
de Dinkel bij het Lutterzand. Hier 
werden de verschillende geologi-
sche verschijnselen bestudeerd en 
toegelicht. Daarna was er een rond-
leiding door het museum Wonder-
ryck. In de geologiezaal staat een 
antieke seismograaf opgesteld. Een 
seismograaf registreert bevingen in 
de aardkorst, waar ook ter wereld. 
Na de uitgebreide verbouwing van 
het museum was deze seismograaf 
nog maar net weer in werking.

Bij het binnenkomen van deze 
geologiezaal viel het direct op dat 
de naald van dit apparaat extreem 
uitsloeg. Er werd al gegrapt dat er 
wat al te hard op de grond was ge-
stampt, maar het bleek een echte 

aardbeving te zijn. De sensor van 
de seismograaf ligt diep verscholen 
onder het museum in de grond. Wel 
was bekend dat hiermee aardbe-
vingen over de hele wereld konden 
worden geregistreerd. En dat was 
het geval. 

Omdat het apparaat elke drie uur 
eenmaal helemaal ronddraait, kon 
worden berekend dat de aardbe-
ving ongeveer zes en een half uur 
eerder had plaatsgevonden. Nog 
vóór het nieuws in Nederland was 
aangekomen werd hier de aardbe-
ving al waargenomen. Sensationeel 
om te zien, al was iedereen zich er 
ook erg bewust van dat er een groot 
drama had plaatsgevonden elders 
in de wereld. Th uisgekomen bleek 
dit dus in Nepal te zijn geweest, 
waar duizenden doden zijn te be-
treuren.

 � Vervolg voorpagina
MEPPEL - Directeur Charles Hal-
berstadt van HT Wandelreizen uit 
Meppel wil reizen naar Nepal niet 
ontmoedigen. Hij overweegt een 
groepje van vijf personen op 4 mei 
toch te laten gaan. ‘Het zou niet 
goed zijn als toeristen Nepal nu 
links laten liggen. Veel burgers zijn 
afhankelijk van de inkomsten uit 
toerisme. Aan de andere kant kan 
ik me ook heel goed voorstellen dat 
mensen op dit moment geen zin 
hebben in een reis naar Nepal. Je 
wilt geen ramptoerist zijn, de hulp-
verlening niet in de weg zitten en 
zeker geen voeding of water nemen 
dat de mensen ter plekke zo goed 
kunnen gebruiken.’

Halberstadt heeft inmiddels con-
tact gehad met een gids in het Mus-
tang-gebied en deze geeft aan dat 
‘trekking’ wel mogelijk is. In Mus-
tang lijkt de schade mee te vallen en 
er zijn geen dodelijke slachtoff ers te 
betreuren. Een van de deelnemers 
durft die reis wel te beginnen, on-
danks een negatief reisadvies van 
het ministerie van Buitenlandse Za-
ken. Hij beschouwt zichzelf abso-
luut niet als een ramptoerist, maar 
juist als iemand die de economie 
van het land op bescheiden wijze 
ondersteunt.

Verzekering
Voor de verzekering maakt het 

negatieve reisadvies van het minis-
terie ook niet uit. Wel vergaderde 
het bestuur van het Calamiteiten-
fonds over de vraag of er een dek-
kingsbeperking gaat gelden voor 
Nepal.

Twee deelnemers van een gezel-
schap van HT Wandelreizen, die 
onderweg waren naar Nepal zijn 
gestrand in Abu Dhabi in de Per-
zische Golf. Een vlucht vanuit het 
emiraat op weg naar Kathmandu is 
halverwege teruggekeerd. Halber-
stadt gaat ervan uit dat de kosten 
van deze afgebroken reis aan de be-

trokkenen worden vergoed door het 
Calamiteitenfonds.

Hulpactie
Charles Halberstadt is al dertig 

jaar in het gebied actief. Hij kent de 
gidsen, koks en dragers en is inmid-
dels met velen van hen bevriend. 
Een jaar of zes geleden is vanuit de 
reisleiders van de organisatie de 
Stichting Sathiko Sath opgericht. 
Deze organisatie zet zich in voor de 
gezinnen van met name de arme 
dragers. Er is een fonds opgericht 
dat het mogelijk maakt dat de kin-
deren naar een goede school in Ka-
thmandu kunnen.

Door de gevolgen van de aardbe-
ving wil de organisatie nu geld inza-
melen voor noodhulp en een ander 
deel voor de opbouw van het be-
staan van de getroff en gezinnen.

Volgens Halberstadt is hulp ab-
soluut noodzakelijk. ‘Het maakt mij 
niet uit aan welk fonds de mensen 
geld overmaken. Het belangrijkste 
is dat men wat doet. De situatie in 
Nepal is ernstig.’

 �  Lees meer over het noodfonds van 
Sathiko Sath op de Facebook-
pagina van de organisatie.

‘Toeristen moeten Nepal
nu niet links laten liggen’

HT Wandelreizen leverde inmiddels 
enkele tenten, zodat de kinderen 
en de staf van de Stichting Sathiko 
Sath beschut kunnen overnach-
ten. 

GIETHOORN – In maart was hij nog 
in Nepal. De 70-jarige pottenbak-
ker Rudolf van Eeden uit Giethoorn 
hielp lokale pottenbakkers in de 
stad Bhaktapur bij het opzetten van 
een professioneel bedrijf. De schrik 
was groot na het nieuws over de ver-
woestende aardbeving. ‘Alles is daar 
kapot’, vertelt zijn dochter Rhoda 
van Eeden.

Samen met haar vader en Kroek 
& Van Weert Netwerk Notarissen 
heeft ze een stichting opgericht om 
geld in te zamelen voor de getroff en 
pottenbakkers. ‘Mijn vader is zich 
rot geschrokken. Hij dacht dat hij al-
les mooi achter had gelaten en dan 
gebeurt er dit.’ Vlak na het natuur-
geweld kreeg de familie Van Eeden 
een kort Facebookberichtje, met de 
mededeling dat de lokale potten-
bakkers de aardbeving overleefd 

hadden. ‘Daarna hebben we niets 
meer gehoord. In de vallei waar 
ze wonen, is op dit moment geen 
stroom.’  De situatie in Nepal is pe-
nibel, weet Van Eeden. ‘Hun bron 
van inkomsten is weg. Ze leven op 
straat, maar daar is het momenteel 
ook niet erg veilig. Er zijn verschil-
lende vechtpartijtjes en overal wor-
den winkels geplunderd.’

Rudolf, zelf al vijftig jaar pot-
tenbakker, was van 7 tot en met 27 
maart in Nepal op uitnodiging van 
de werkgeversorganisatie VNO-
NCW. Hij zag dat de lokale potten-
bakkers onder zware omstandighe-
den werken. Om het werk iets veili-
ger en gemakkelijker te maken – in 
Nepal worden de ovens gestookt op 
hout en stro - nam Rudolf een elek-
trische oven mee uit Nederland. 
Een proces werd in gang gezet: de 

handelsvoorraad groeide sneller 
dan ooit. Na afgelopen weekend is 
daar niets meer van over. ‘Alles is 
verwoest. Ook van prachtige palei-
zen en tempels is niets meer over.’

Rudolf en Rhoda willen de Nepa-
lese bevolking helpen. Met de stich-
ting hopen ze zoveel mogelijk geld 
in te zamelen. Van Eeden roept alle 
ondernemers in Giethoorn maar 
ook daarbuiten om gul te geven. 
‘Nu zijn ze in Nepal alleen nog be-
zig met het redden van mensen. 
Straks moet alles weer opgebouwd 
worden. We draaien het om: er is de 
afgelopen tijd veel voor Giethoorn 
geregeld, nu willen we iets voor een 
ander regelen.’

Gieterse pottenbakker 
schiet Nepal te hulp

Rudolf van Eeden was in maart 
op bezoek bij de pottenbakkers in 

Bhaktapur.

Amateurgeologen 
‘zien’ aardbeving

Seismograaf in Denekamp. Rechts de 
geregistreerde uitslag van de teken-
naald met in het midden de aardbe-
ving te Nepal. Matthijs Nugter
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